MUSIK I KASTELSKIRKEN
Søndagskoncerterne fortsætter til efteråret.
Program følger i næste kirkefolder.

UNGDOMSKOR
Kastelskirken har fået et ungdomskor. Koret mødes onsdage og
ledes med stor entusiasme af Katja Larsen, der er studerende på
Det Kgl. Musikkonservatorium. Katja er i forvejen kendt i kirken,
da hun leder babysalmesangen.
Der er ca. 40 faste medlemmer af koret og gennemsnitsalderen
ligger på 24 – 25 år.
Koret holder sommerkoncert i Kastelskirken
onsdag den 19. juni kl.19.30,
hvor de afslutter første sæson.

PRÆSENTATION AF MENIGHEDSRÅDET
Medlemmer:
Lars P. Poulsen-Hansen, formand
Rovig Mastrup, næstformand og kasserer
Lise Boel Abrahamsen, kontaktperson for personalet
Ove H. Nordly
Susanne E. Adair
John Bloch-Poulsen
Birgitte Wilson Schmidt
Hanne Elsborg
Ulla Rasmussen
samt kirkens præster
Suppleanter til rådet :
Birgitte Bundgaard
Marianne Halskov Hallund
Johan Christian Nord
Regnskabsfører :
Klaus Frederiksen, Garnisons Kirkegård

Kirkelig vejviser
SOGNEPRÆST GYRITE MADSEN (kbf.)
Træffes på Præstekontoret Kastellet 15, 2100 Ø.
tirsdag og torsdag kl. 11-12, tlf. 33 15 65 58.
Aftaler kan træffes på tlf. 35 55 95 38 / Mobil 29 63 14 75
Bopæl: Upsalagade 23, 2100 Ø. Træffes ikke mandag.
E-post : gm@km.dk

hilsen fra

KastelskirkeN

HÆRPROVST THOMAS H. BECK
Kastellet 16, 2100 Ø, tlf. 33 15 13 06 E-post: thb@km.dk
Aftaler træffes tirsdag-fredag kl. 9-12. Træffes ikke mandag.

Juni - Juli - August 2013

HJÆLPEPRÆST KIRSTEN BUSCH NIELSEN
Tlf. 44 95 01 15 (priv.), 35 32 36 79 (arb.),
E-post: kbn@teol.ku.dk
ORGANIST LASSE EWERLÖF
Kastellet 15, 2100 Ø, tlf. 33 14 62 74, privat 39 65 67 18.
Træffes ikke mandag.
E-post: ewerlof@mail.dk
KIRKETJENER CLAUS KOFOD
Kirketjenerkontoret, Kastellet 15, 2100 Ø,
tlf. 33 15 65 57 (kl. 9-11). Træffes ikke mandag.
E-post: kastelskirken@mail.tele.dk
MENIGHEDSRÅDET
Formand for menighedsrådet: Lars P. Poulsen-Hansen,
tlf. 4390 1228 eller 6083 1365. E-post: lph@domik.dk
Næstformand og kasserer: Rovig Mastrup,
tlf. 3929 2912 eller 2324 4360. E-post: rovig@mail.tele.dk
KORDEGNEKONTORET
Kordegn: Anita A. Møhlenberg. E-post: anim@km.dk
Kordegn: Kim Korning Frisenette E-post: kfr@km.dk
Kontor: Sankt Annæ Plads 4, 1250 K.
Kontoret er åbent: mandag 9-12, tirsdag,
onsdag og torsdag 9-13, torsdag også 16-18, fredag 9-12.
Tlf. 33 91 27 06. Fax 33 91 27 08.
Foto: Bodil Aasted

FRA VUGGE TIL GRAV
Under dette menupunkt på www.kastelskirken.dk findes nærmere oplysninger. Hovedreglen er, at anmeldelser, ansøgninger
og attester afleveres på kordegnekontoret Sankt Annæ Plads 4
(se ovenfor), eller indsendes digitalt, og at vielse og dåb aftales
med kordegnekontoret. Bisættelse/begravelse aftales i første
omgang med sognepræst Gyrite Madsen.

Foto: Marianne Grøndahl

HILSEN FRA KASTELSKIRKEN
Kastelskirkens kirkeblad udgives af kirkens præster med støtte
af menighedsrådet.
Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Gyrite Madsen.
Ekspedition: Kordegnekontoret.
Tryk: Kirkebladets Bogtrykkeri ApS - Tlf. 48 300 300
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Kastels sogn har vokseværk
•

•

Kirkekaffe

Konfirmation 2014

Præsentation af menighedsrådet
•

Bryllup - stort eller småt

HØJMESSER KL. 10.00 I KASTELSKIRKEN
JUNI
2. juni
9. juni
16. juni
23. juni
30. juni

1.s.e.trin.
2.s.e.trin.
3.s.e.trin
4.s.e.trin.
5.s.e.trin.

GYRITE MADSEN
GYRITE MADSEN
THOMAS H. BECK
GYRITE MADSEN
GYRITE MADSEN

6.s.e.trin.
7.s.e.trin.
8.s.e.trin.
9.s.e.trin.

GYRITE MADSEN
GYRITE MADSEN
GYRITE MADSEN
GYRITE MADSEN

10.s.e.trin.
11.s.e.trin.
12.s.e.trin.
13.s.e.trin. NB! kl. 9.00

GYRITE MADSEN
THOMAS H. BECK
KIRSTEN BUSCH NIELSEN
THOMAS H. BECK

JULI
7.
14.
21.
28.

juli
juli
juli
juli

AUGUST
4. august
11. august
18. august
25. august

SEPTEMBER
1. sept.
8. sept.
15. sept.

14.s.e.trin.
15.s.e.trin.
16.s.e.trin.

THOMAS H. BECK
GYRITE MADSEN
GYRITE MADSEN

DÅBSGUDSTJENESTER Kl. 11.00
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag

den
den
den
den
den
den

15. juni
3. august
14. september
12. oktober
2. november
7. december

kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00

THOMAS H. BECK
GYRITE MADSEN
GYRITE MADSEN
GYRITE MADSEN
GYRITE MADSEN
GYRITE MADSEN

KIRKEBIL
Kastelskirken ligger i et område, som kan volde problemer, når man
er gangbesværet, derfor er der mulighed for at bestille en kirkebil til
gudstjenester og møder. Med kirkebil kan man blive hentet og bragt
til gudstjenesten, og det er en mulighed, som vi håber, at mange kan
få glæde af. Kirkebil til højmessen skal bestilles inden

fredag kl.12 på tlf. 33 91 27 06

KIRKEKAFFE
I Kastelkirken har vi den tradition, at der efter hver højmesse er kirkekaffe. Det er en lidt besynderlig sprogbrug; men nu er det efterhånden blevet den faste betegnelse for muligheden for at drikke en
kop kaffe eller en kop the sammen efter gudstjenesten. Kirkekaffen,
der indtages i Søjlesalen, er et ganske uforpligtende tilbud, hvor
man har mulighed for at hilse på hinanden og udveksle stort og
småt, hvis man har lyst og tid.

INDSKRIVNING TIL KONFIRMATION

KASTELS SOGN HAR VOKSEVÆRK

Konfirmationen år 2014 foregår
Palmesøndag den 13. april kl. 10.00
Tilmelding til undervisningen foretages ved at kontakte sognepræst Gyrite Madsen (Se bagsiden af folderen).
Der optages elever fra 8.klassetrin, og børn fra sognet har fortrinsret. Tilmeldingsfrist for indskrivning til konfirmation er den
30.august 2013. Undervisningen begynder i midten af september, og de indskrevne konfirmander vil modtage brev om tidspunkt og mødested i starten af september. Hvis konfirmanden
ikke er døbt, skal der aftales dåb i god tid før konfirmationen.
Konfirmationsforberedelsen foregår torsdage kl. 15.00 – 16.30
i Kastelskirkens konfirmandlokale.

Kastels sogn udvides i stigende grad, og det bliver særdeles
spændende at følge udviklingen i de kommende år. Ikke
mindst bliver det interessant at finde ud af, hvilken indflydelse
det får for Kastelskirkens betjening af det store sogn. Væksten
i sognet er jo ikke bare interessant og spændende, den byder
også på store udfordringer for Kastelskirken og dens personale. Kastels sogn har udviklet sig til dét, man godt kan kalde et
”NYT SOGN”. Der er kommet mange unge mennesker og familier med børn til i de sidste 10 år. Der ligger derfor en stor opgave i at få sådan et sogn til at føle, at det hænger sammen, og
at det hører til netop Kastelskirken. Sognet er allerede nu oppe
på mere end 7.000 beboere og er dermed det største sogn i det
gamle Holmens Provsti. Hertil kommer, at alle i forsvaret har
mulighed for at benytte Kastelskirken til kirkelige handlinger.
I Kastelskirken håber vi, at der i takt med denne udvikling kan
tilføres kirken nye ressourcer på personalesiden, sådan at vi kan
imødekomme de nye udfordringer på bedste vis og til alles
glæde.
(Mere info på www.marmormolen.dk)
Gyrite Madsen

BRYLLUP – STORT ELLER SMÅT
Ofte hører man folk give udtryk for den opfattelse, at et kirkebryllup er stort og dyrt, og det synes de ikke, at de har råd til,
derfor vælger de det fra. Det er ærgerligt, at den forståelse
eller misforståelse har bredt sig, da et kirkebryllup i princippet
er ganske gratis – i hvert fald hvis man er medlem af folkekirken. Om man også vil holde fest, står jo folk ganske frit for. Der
er ikke noget bestemt mønster for, hvordan et bryllup skal holdes. Man behøver ikke at holde en stor fest, og man behøver
ikke at have mange gæster med for at holde kirkebryllup eller
få en kirkelig velsignelse.
I Kastelskirken ser vi mange forskellige måder at holde bryllup
på. Der er mange der benytter lejligheden til at holde en stor
fest; hvor de kan samle familie og venner; men der er også
mange, der nøjes med en reception eller kun lige vil have de
nærmeste med. Og det sker også, at et brudepar kommer helt
alene og altså ikke ønsker den store festivitas, fordi de skal giftes. Ja, måske ønsker de ikke engang at have vidner med i kirken, og så er der mulighed for at kirkens personale kan optræde som vidner i stedet. Med andre ord kan et kirkebryllup holdes stort eller lille, det er der ingen regler for.
Gyrite Madsen

TIRSDAGSMØDER
Efterårets møderække starter med en kort altergangsgudstjeneste i Garnisons Kirke, hvorefter vi går over i mødesalen og
drikker kaffe og hører foredrag.
Tirsdag den 3. september kl.14.00:
Dorthe Pedersen om diakoni og ensomhed.
Tirsdag den 1. oktober kl.14.00:
Tidligere drabschef Ove Dahl. ”Den ultimative forbrydelse –
drabet – når et menneske slår et andet menneske ihjel”.

SØREN KIERKEGAARD
OG KASTELSKIRKEN
I anledning af 200 året for Søren Kirkegaards fødsel bringer vi
her slutningen af den prædiken, han holdt i Kastelskirken den
18.maj 1851:
Men Du, o Gud, Du Uforanderlige, Du er uforandret altid at
finde, og lader Dig uforandret altid finde, Ingen reiser, hverken
i Liv eller Død, saa langt bort, at Du ikke er at finde, at Du ikke
er der, Du er jo overalt, - saaledes er der ikke Kilder paa Jorden,
Kilderne ere kun paa enkelte Steder. Og desuden – overvældende Sikkerhed! - Du bliver jo ikke som Kilden paa Stedet, Du
reiser med; ak og Ingen forvilder sig saa langt bort, at han ikke
kan finde tilbage til Dig, Du der ikke blot er som en Kilde, der
lader sig finde, - fattige Beskrivelse af Dit Væsen! – Du, der er
som en Kilde, der selv søger den Tørstende, den Forvildede,
hvad man aldrig har hørt om nogen Kilde. Saaledes er Du uforandret altid og overalt at finde. O, og naarsomhelst et
Menneske kommer til Dig, i hvilken Alder, til hvilken Tid paa
Dagen, i hvilken Tilstand ; dersom han kommer oprigtigt, han
finder altid (som Kildens uforandrede Kølighed) Din Kjerlighed
lige varm, Du Uforanderlige! Amen.

